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חפש באתר:

כתבות << המהדורה המודפסת

כשכורתי4 את הגזע המולקולרי, התרופות נושרות 
מהענפי4 ומתחילות לפעול

מאת מרית סלוי/
בריאות / פיתוח ישראלי עשוי לאפשר תקיפה ממוקדת של גידולי4 סרטניי4 

באמצעות הפעלה מתוחכמת של כמה תרופות בו בזמ7
ד"ר דורו* שבת מבית הספר 

לכימיה באוניברסיטת תל אביב 
עוסק בתכנו* והכנה של חומרי2 

כימיי2 הפועלי2 במערכות 
ביולוגיות. לפני כמה שני2 

התוודע שבת לגישה חדשה 
בפיתוח תרופות, הנקראת ריפוי 

באמצעות קד2-תרופה. בגישה זו 
קושרי2 לתרופה קיימת קבוצה 

כימית שחוסמת את הפעילות 
הביולוגית שלה והופכת אותה 
ללא פעילה. הקבוצה הכימית 

הזאת ניתנת להסרה, וכ9 מוחזרת
לתרופה הפעילות הביולוגית.

"האפשרויות הגלומות בתחו2 
הזה הקסימו אותי", מספר שבת.

, שיפעלו רק נגד  "מחקר רב מוקדש היו2 לתכנו* ויצירת תרופות 'חכמות'
תאי סרט*.

א2 נוכל לבנות קד2-תרופה יעילה שתופעל על ידי חלבו* שנמצא ופועל 
במידה מוגברת בתאי2 סרטניי2 או בסביבת2 ובתאי2 בריאי2 הוא חסר או

פעילותו מועטה, נוכל לקבל תרופה שתפעל באופ* סלקטיווי על תאי2 
סרטניי2".

, אי* בידי הכלי2 לשלוט על פעילות החלבו* בתאי2  "מכיוו* שאני כימאי
, אומר  הסרטניי2. לכ* החלטתי להתמקד בשליטה על פעילות התרופה"
שבת. "הדר9 הפשוטה ביותר היא לחסו2 את הפעילות של תרופה אנטי-

סרטנית קיימת באמצעות מולקולה המוכרת לחלבו* שנמצא רק בתאי 
הסרט*. התרופה החסומה תבוא אמנ2 במגע ע2 כל תאי הגו:, אבל היא 

לא תפעל בתאי2 בריאי2 ואילו בתאי2 הסרטניי2 החלבו* ישחרר את 
. המחסו2 והתרופה תפעל"

החיסרו* של השיטה הוא שלעתי2 קרובות קשה להפעיל כמות מספקת 
של קד2-תרופות כדי ליצור מנה קטלנית של תרופה פעילה, שתוכל לגרו2 
להרג תאי הסרט*. לדוגמה, ייתכ* מצב שבו החלבו* שנמצא בתא הסרטני 

מסוגל להפעיל רק יחידת תרופה אחת ביחידת זמ* נתונה, א: על פי שכדי 
להרוג את התא הסרטני דרושות שתי יחידות כאלה ולעתי2 א: יותר.

שבת וקבוצת המחקר שהוא מוביל חיפשו מולקולה שאפשר לחבר לה 
יחידות תרופה רבות ונית* לשחק ע2 מרכיביה הכימיי2 כ9 שבמקרי2 
מסוימי2 פעילותה חסומה ובמקרי2 אחרי2 המחסו2 מוסר והתרופה 

פעילה. הבחירה נפלה על מולקולות הקרויות דנדרימרי2. אלה ה* 
מולקולות מלאכותיות גדולות, היוצרות מבנה מסוע: וסימטרי בדומה לע; 
שמתפצל לענפי2. לקצה של כל ענ: נית* לקשור יחידת תרופה, ובדר9 זו 

נקשרות לדנדרימר יחידות תרופה רבות.
"המבנה של הדנדרימרי2 מתאי2 בדיוק למה שחיפשנו", אומר שבת.
"אפשר לחסו2 את פעילות הדנדרימר בצורה מתוכננת כ9 שפתיחת 
החסימה תיעשה באמצעות חלבו* - למשל, חלבו* שנמצא רק בתאי 

הסרט*. דנדרימרי2 משמשי2 כיו2 לנשיאת תרופות אל גידולי2 סרטניי2, 
אול2 עד כה נעשה בה2 שימוש לנשיאת תרופות שמופעלות כל אחת 

בנפרד. הקבוצה שלנו תיכננה דנדרימרי2 מיוחדי2 המבוססי2 על מנגנו* 
של השמדה עצמית, המאפשרי2 לשחרר מספר רב של תרופות באותו זמ* 

באתר היעד.
"במערכת שפיתחנו מולקולות התרופה קשורות לקצוות הדנדרימר ומתג 

כימי או ביולוגי קשור לליבתו. שחרור המתג מאתחל תהלי9 שרשרת, 
שבעקבותיו הדנדרימר מתפרק לשברי2 וכל התרופות משתחררות 

מהקצוות. פעולת הדנדרימר מזכירה תגובת שרשרת של כמה מטעני נפ;, 
. מכיוו* שידוע שדנדרימרי2 מסוימי2 יכולי2  המופעלי2 על ידי מתג יחיד"

לחדור לתא בקלות, ה2 יכולי2 לשמש פלטפורמה מצוינת לנשיאת תרופות
לתאי2.

שבת וצוותו בנו מערכת הקושרת עד שמונה סמני2 המדמי2 תרופות 



שונות, שמשתחררות ברגע שהמתג נחת9. בשלב הראשו* בדק צוות 
החוקרי2 א2 עקרו* הפעולה עובד. כשהוסיפו את החלבו* המפעיל 

למערכת הדנדרימרי2 שתיכננו והפעילו אותה על תאי2 סרטניי2, התקבל 
אפקט הרג גדול בהשוואה לקד2-תרופה קלאסית שבה משתחררת כל פע2
תרופה אחת בלבד. לפני כחודש התפרסמו התוצאות בכתב העת הגרמני 
היוקרתי לכימיה "Angewandte Chemie" לצד פרסו2 תוצאות דומות של 
קבוצת מחקר בהולנד. מערכות אלה, שקיבלו את הש2 "דנדרימרי2 בעלי 

מנגנו* השמדה עצמית", נסקרו בשבוע שעבר בכתב העת "Nature" וזכו 
לביקורות נלהבות בכתבי עת מובילי2 אחרי2.

השלב הבא במחקר הוא לחבר תרופות לשלד הדנדרימר, ליצור את המתג 
המפעיל את הדנדרימר ולחברו כ9 שנית* יהיה להסירו בתנאי2 הייחודיי2 
השוררי2 בתאי2 חיי2. שבת וקבוצתו כבר מתקדמי2 בכיוו* זה. ה2 חיברו 

לשלד הדנדרימר שתי תרופות אנטי-סרטניות שונות ויצרו מתג המופעל 
באמצעות חומרי2 ביולוגיי2. כשהפעילו את הדנדרימר שבנו בתרביות של 
תאי סרט*, שתי התרופות השתחררו והחלו לפעול. העיכוב שהושג בגדילה 
ובהתרבות של התאי2 סרטניי2 היה גדול פי 50 בהשוואה לתאי2 סרטניי2

שקיבלו תערובת של שתי הקד2-תרופות בנפרד. תוצאות הניסויי2 האלה 
מצויות עתה בשלבי פרסו2. "היכולת לשלב באותה יחידת דנדרימר שתי 

תרופות שונות ולשחרר* באותו זמ* מאפשרת לתקו: את התא הסרטני 
בשני מנגנוני2 שוני2, ובכ9 להגדיל את עוצמת הטיפול ואת אפקט ההרג",
אומר שבת. "במקרה כזה נית* להשתמש בכל תרופה בכמות קטנה יחסית 

ועל ידי כ9 להקטי* את מידת החסינות של תאי הסרט* לתרופה".
מערכות הדנדרימרי2 שפיתחו שבת וקבוצתו מוגנות על ידי פטנט 

, וחברת "רמות" של אוניברסיטת תל אביב מטפלת בקידו2  בינלאומי
. שבת מדגיש שדרוש פיתוח רב של המערכות לפני שנית*  העסקי שלה*

יהיה ליישמ* למטרות ריפוי.
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